
 

Kära medlem, 

Det är bråda tider i februari. Partiets kongress ligger bakom oss och nu finns det en 

stark Valplattform att förhålla oss till även i Nacka. Välkomna på nästa veckas 

Torsdagscafé i Ektorp där våra ombud rapporterar från kongressen. Vi erbjuder 

fortfarande möjligheterna till ett hybridmöte och zoomlänken finns i kalendariet 

nedtill i brevet. Först information om kommunfullmäktige på måndag. 

 
Strategi inför kommunfullmäktige 21 februari  
Måndag 21 februari är det kommunfullmäktige igen. Sammanträdet startar 
17.00, här kommer det att finnas en länk till websändningen. Inledningsvis 
kommer Lisa Rasmussen, Tomas Ottosson och Rolf Wasteson att 
tjänstgöra. Fredrik Holmqvist kommer in senare under kvällen.  
  
Vår prioriterade fråga 21 februari – Ryssbergen all in!  
Kommunfullmäktiges beslutspass kommer att inledas med fyra ärenden, nr 
7-10, som berör Ryssbergen. Det är exploateringsavtal, avtal om överföring 
av mark gällande Ryssbergens naturreservat, detaljplan och beslut om 
inrättande av naturreservat. Det är de väsentliga skarpa besluten kring 
Ryssbergens framtid.  
  
Rädda Ryssbergen kommer att ordna en demonstration från 16.00 utanför 
Stadshuset, det vore bra om så många som möjligt slöt upp kring den. Här 
finns information om demonstrationen på Rädda Ryssbergens 
Facebooksida. 
  
Rolf Wasteson som har funnits med och röstat emot exploatering av 
Ryssbergen sedan frågan började beredas i Nackas styrelser och nämnder 
ska hålla vårt huvudanförande. Tomas Ottosson och Lisa Rasmussen 
kommer också att nyttja all talartid vi har för att slåss för att bevara 
Ryssbergen på måndag.  
  
Vi kommer också att göra inlägg på partiföreningens Facebooksida och i 
andra sociala medier om Ryssbergen. Hjälp gärna till att sprida våra och 
även Rädda Ryssbergens inlägg i sociala medier den närmaste tiden.  
  
Våra motioner på KFs dagordning  
15.     Hållbara upphandlingar ur ett miljö- och klimatperspektiv  
17.     Förnya alkoholpolitiska programmet  

https://www.nacka.se/kommun--politik/politik-handlingar-och-protokoll/kommunfullmaktige/kommunfullmaktige-via-webb-tv/
https://fb.me/e/1HPrFhvsO


18.     Inventera vilka föreningar och organisationer inom kommunen som 
tar emot och erbjuder stöd till personer med funktionsvariationer  

23.     Begränsa momskompensation till privata anordnare  
24.     Solcellsanläggningar i Nacka  
 

 

Kalendarium 

 

Söndag 20 februari klockan 18.00 – deadline för medlemmars motioner 
till Vänsterpartiet Nackas årsmöte, skickas till nacka@vansterpartiet.se 

Vi ber om ursäkt för felaktig mailadress i förra medlemsbrevet! 
 

Torsdagscafé 24 februari kl. 18, partilokalen Edinsvägen 14 

Våra egna ombud rapporterar från kongressen 4-6 februari, och vi får 
också lyssna till några av våra medlemmar som har plats i distriktets olika 
utskott. Här finns en zoomlänk. 
 

Söndag 13 mars kl. 13.00 – 16.00, Årsmöte för Vänsterpartiet Nacka – 
kallelse med dagordning sänds ut 24/2, handlingar för mötet sänds ut 3/3. 
 

VÄLKOMNA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vänsterpartiet Nacka 

Edinsvägen 14 
Nacka 131 45  

Sweden 

https://us06web.zoom.us/j/87115749179?pwd=N1VQK0Rjb1h6UE0zZjR5YjAwSUZSdz09

